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Határozati javaslat címe: A "Csökkentsük az EU-t szétszakító bér- és gazdasági különbségeket"
című európai polgári kezdeményezés támogatásáról 

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
"Csökkentsük az  EU-t  szétszakító  bér-  és  gazdasági  különbségeket" című európai  polgári
kezdeményezés támogatásáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

a "Csökkentsük az EU-t szétszakító bér- és gazdasági különbségeket" című európai polgári
kezdeményezés támogatásáról

Az Országgyűlés  -  felismerve  azt,  hogy a  nyugat-európai  és  a  kelet-közép-európai  tagállamok
között  óriási  szakadék  jelentkezik,  elsősorban  a  bérek  tekintetében,  ez  pedig  nem  szolgálja  a
magyar emberek életszínvonalának emelkedését, illetve inkább generálja az elvándorlást, minthogy
megakadályozná - az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a tagállamok között lévő bérkiegyenlítődés Magyarország
egyik alapvető célkitűzése.

2. Az Országgyűlés üdvözli és támogatja az európai béruniós kezdeményezést, amelyet az Európai
Bizottság  2017.  május  22-én  regisztrált  „Csökkentsük  az  EU-t  szétszakító  bér-  és  gazdasági
különbségeket!”  címmel.  A kezdeményezés  célja,  hogy az  Európai  Unió  ismerje  el  a  földrajzi
bérkülönbségek felszámolásának szükségességét és ezt emelje be legfőbb célkitűzései közé.

3.  Az Országgyűlés egyetért  azzal a törekvéssel,  hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson,
ezért támogatja a kezdeményezők jogalkotási céljait,  amely számos törvény jogharmonizációjára
irányul, törekedve így hosszú távon a bérek kiegyenlítődésére.

4.  Az Országgyűlés  bátorítja  az  összes  uniós  állampolgárt  (az összes  olyan magyar  és  külföldi
állampolgárt, aki valamely EU-tagállam állampolgára és elérte az európai parlamenti választásokon
való  részvételre  jogosító  életkort:  a  18  évet,  kivéve  Ausztriát,  ahol  16  év  a  korhatár),  hogy
aláírásukkal  támogassák  a  "Csökkentsük  az  EU-t  szétszakító  bér-  és  gazdasági  különbségeket"
elnevezésű polgári kezdeményezést.

5.  Az Országgyűlés  reményét  fejezi  ki,  hogy az  európai  polgári  kezdeményezés  aláírásgyűjtési
feltételeinek  teljesítését  követően  az  Európai  Bizottság  támogatja  a  kezdeményezők  jogalkotási
céljainak  megvalósítását,  az  európai  tagállamokban  kialakult  bérkülönbségek  felszámolása
érdekében.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az Európai Unió egyik súlyos igazságtalansága a tagállamok közötti bérszínvonal hatalmas
különbsége, amely miatt az értékes, szakképzett munkaerő nyugatra vándorol és lehetetlen
helyzetbe hozza a keleti régiót. Átlagosan a hazai bérek négy-ötszörösét kapja kézhez, aki
Nyugat-Európában dolgozik.

Ennek hatására Kelet-Európa az elmúlt negyedszázad alatt 20 millió állampolgárát veszítette
el a gazdasági célú kivándorlás miatt, amely a teljes térség népességének több mint 5%-a. A
kivándorlás  immáron  nyolc  éve  folyamatos  növekedést  mutat,  különösképp  a  fiatal
korcsoportokban.

Ezen  csak  az  segíthet,  ha  a  bérkiegyenlítődés  az  európai  közösség  egyik  alapvető
célkitűzésévé válik, amely belátható időn belül megvalósul. Ezt viszont sem a tagállamok
vezetői,  sem az  Unió  intézményei  nem tűzték  eddig  a  zászlójukra.  Eljött  az  idő,  hogy a
hátrányosan érintett tagállamok a saját állampolgáraink támogatásával az európai vitatémák
részévé tegyék a kérdést. Nyugodtan mondhatjuk, hogy történelmi jelentőségű felvetésről van
szó.

A kezdeményezés  jogi  és  gazdasági  eszközökkel  kívánja  elérni  a  bérek  közötti  jelentős
különbség mérséklődését, amelynek a megvalósulása közép- és hosszútávon várható.

A jogi  lehetőségek  közül  az  első  lépés  a  már  jóváhagyott  és  befogadott  európai  polgári
kezdeményezés,  amely  eredményeként  az  Európai  Bizottság  a  jogalkotási  folyamatot
elindíthatja.  A  jogalkotás  területén  számos  jogszabályi  harmonizáció  segítheti  a  bérek
kiegyenlítődését. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 31. cikke a tisztességes és igazságos
munkafeltételekről  rendelkezik.  Ebben  a  szabályozási  rendszerben  is  helyet  kaphat  az
„Egyenlő munkáért egyenlő bért” elve földrajzi megkötés nélkül, amely az uniós tagállamok
szolidaritásán alapulna.

Természetesen önmagában a jogszabályok nem elegendőek, a keleti országoknak is szükséges
a  gazdasági  szerkezet  reformja,  a  közép-  és  hosszú  távú  növekedési  pálya,  a  gazdasági
stratégia nemzeti és összehangolt kialakítása. Alapvetően a versenyképesség növelését és a
bérhányad arányának a növelését kell a gazdaságpolitika középpontjába állítani. Kizárólag a
magasabb  termelékenység  révén  teremthető  meg  a  magasabb  bérek  fedezetét  biztosító
gazdasági háttér. A kezdeményezés célja alapvetően az európai átlagbérek terén megvalósuló
konvergencia,  a  különbségek  mérséklésére  a  minimálbér-emelés  nem  lehet  kizárólagos
eszköz.

Ezeket erősíti, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikke szerint az Unió
átfogó  harmonikus  fejlődésének  előmozdítása  érdekében  úgy  alakítja  és  folytatja
tevékenységét, hogy az a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítését eredményezze.
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Az Európai Unió különösen a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek és
a  legkedvezőtlenebb  helyzetű  régiók  lemaradásának  csökkentésére  törekszik.  Ennek  a
kohéziós  politikának  az  eléréséhez  reformokra,  valamint  egy  erős  kompetenciákkal  és
jogkörökkel felruházott uniós tisztségviselőre (pl.: biztos) kinevezésére van szükség.

Az Európai Unión belüli gazdasági konvergenciának egyik alapvető feltétele továbbá, hogy
szakítsunk  azzal  az  évtizedes  neoliberális  gazdasági  felfogással,  amely  a  jelenlegi
katasztrofális gazdasági helyzetet előidézte és amelynek eredményeképpen a nagytőke haszna
és profitja az általános életszínvonal és munkabérek rovására nyert teret.

Kezdeményezésünk  célja  ennek  az  egyensúlynak  a  helyreállítása.  Közép-és  Kelet-Európa
egészében és különösen Magyarországon is szakítani kell a 27 éve megrögzött neoliberális
gazdasági politikával, amely a külföldi tőke érdekében az alacsony munkabérekre, a rugalmas
munkaerőpiaci  szabályozásokra  és  a  munkavállalók  kiszolgáltatottságára  alapozza  a
gazdaságpolitikáját. Itt az ideje újraértékelni a munka fogalmát, visszaadni a magyar emberek
munkájának  becsületét,  megakadályozni  a  kiszolgáltatottságot  és  ezáltal  a  tömeges
elvándorlást. Célunk, hogy mindenki a szülőföldjén tudjon boldogulni!
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